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SZERVEZŐI SZUBJEKTÍV
− Hojtsy Lívia −

Szerencse, hogy a Szülői Szekérben mindig van valakinek 
egy remek ötlete mindenre. Vagy ha nem, akkor legalább 
egy hajmeresztő, mint amikor azt írják a német W100 prog-
ramok koordinátorai, hogy csináljon mindenki egy jótékony-
sági maratonfutást, és erre bedobja meg nem nevezett szü-
lőtárs, hogy fenét, 100km-t fogunk futni, elvégre 100 évesek 
vagyunk! Mi sem könnyebb ennél, ugye!

Persze aztán pontosításra került az a százas: legyünk szá-
zan, mindenkinek jut egy darab kilométer, és kész! Na jó, ha 
csak így nem…

Nagyjából így indult az első igazi, a Szekér és a Konferencia 
által közösen szervezett rendezvény, melyet úgy gondolom, 
még sok követ majd.

Volt itt minden: szűkös határidő (két hét??? Hát ez kép-
telenség!), utolsó pillanatos útvonalmódosítás, egynapos 
‘szerezzünk mentőt is’ al-projekt, és hát minden, ami csak 
közbejöhet. Viszont volt mellé: egy maroknyi szülő, aki 
csakazértis mindent megold(ott), lelkes szervező tanárok, 
egy támogató Konferencia, láthatatlan háttérmunkások és 
így két hétnyi intenzív csapatépítés. A nagy napon aztán 
csatlakoztak a csillogó szemű diákok a pályán és a szélén, 
még több lelkes szülő, tanár (illetve e kettő kombinációja), 
toborzott segítő, és még az őrsparancsnok úr is vigyázott 
ránk. Mi ez, ha nem egy újabb bizonyíték arra, hogy a kö-
zösség ereje mindig többre képes, mint ahogyan azt előze-
tesen gondolnánk?

Igaz, idén letudtuk előre az elkövetkező száz évet is kilomé-
terben, de biztos vagyok benne, hogy ezután sem fogunk 
nyugton ülni a babérjainkon.
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SZÜLŐI SZEKÉR 
KEDVES SZÜLŐTÁRSAK! 
A Szülői Szekér tavaly márciusban indította újra tevékenysé-
gét. Tagjaink határtalan lelkesedéssel vetették bele magukat 
a munkába, hogy a pedagógusokkal és a fenntartó egyesü-
lettel együttműködésben segítsék intézményünk működé-
sét. Megalakultak a munkacsoportok, tevékenységük igen 
széles skálán mozog: az intézmény gazdasági stabilitásán át 
az ünnepek gördülékeny szervezéséig magunknak érezzük 
a kisebb és nagyobb feladatokat egyaránt.

KOMMUNIKÁCIÓS MUNKACSOPORT
A csoport célja az intézmény egységei közötti információ-
áramlás elősegítése, szabályozása, hosszútávon pedig az 
intézmény kifelé irányuló kommunikációjának fejlesztése. 
Hírlevél, honlap, beszámolók, kis színesek, médiamegjelenés, 
események híradásai – minden, amit az iskoláról tudni kell 
és érdemes. Lassan, de biztosan haladunk egy átláthatóbb 
intézmény felé.

Eredményeink: útjára indítottunk egy szülői hírlevelet, mely-
nek két menetrend szerinti és egy eseti megjelenése volt 
tavaly.

Terveink erre a tanévre: folytatjuk a Szekér Magazin megje-
lentetését. A Konferenciával együttműködve tervezzük az 
intézmény honlapjának megújítását. Egy kérdőíves kutatás 
keretében felmérést végzünk a szülők és a tanárok körében, 
hogy a költözésre szellemiségében is megerősödhessen  
az intézmény.

SZÜLŐI VÁLLALÁSOK MUNKACSOPORT
A csoport célja, hogy áttekintse az iskola gazdasági, pénz-
ügyi folyamatait – különös tekintettel a szülői hozzájárulások 
rendszerére –, majd a szülők véleményét összefoglalva javas-
latokat tegyen a Vezetőség számára, maximálisan figyelembe 
véve az intézmény steineri szociális gondolatokból merítő, 
azonos szellemi forrásokból táplálkozó örökségét.

Eredményeink: a hazai Waldorf intézmények szülői vállalásá-
nak feltérképezése után elkezdtünk összeállítani egy átfogó 
anyagot a különböző vállalási rendszerekről.

Terveink erre a tanévre: A kész anyagot bemutatjuk a taná-
ri konferenciának, a fenntartónak és a szülőknek. A cél az, 
hogy a következő vállalási ciklus előtt döntés születhessen 
a rendszer finomhangolásáról.

FORRÁSTEREMTÉS MUNKACSOPORT
Az Egyesület májusi pénzügyi beszámolójában bemutatott, 
az épület-projektben és az egyesület működésében fellépő 
hiány megszüntetéséhez a Szülői Szekéren belül megala-
kult egy forrásteremtő csoport, amely csoport vállalta, hogy 
készít egy tervet a hiányzó összeg külső és belső forrásból 
történő előteremtésére, az ehhez szükséges anyagok le-

gyártására. Kérünk minden szülőtársat, aki csatlakozni kíván 
ötlettel, gondolattal, kapcsolatokkal a munkacsoport tevé-
kenységéhez e-mailben jelezze Horváth Réka munkacso-
portvezetőnek a rekacshorvath@gmail.com e-mail-címen.

Eredményeink: munkacsoportunk tagjainak segítségével  
sikerült 15 milliós forintos támogatást szerezni Fót város  
önkormányzatától.

Terveink erre a tanévre: összeállítjuk a kampányhoz szük-
séges anyagokat (film, adománygyűjtő aloldal a honlapon, 
jótékonysági rendezvények terve), hogy mielőbb érdemben 
elindulhasson a forrásteremtés.

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁS ÉS SZAKKÖR MUNKA-
CSOPORT
A csoport célja, hogy átláthatóvá tegye és rendszerbe gyűjt-
se az iskolában elérhető foglalkozásokat, illetve az azok iránt 
felmerülő igényeket. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
számára a Waldorf pedagógiával összhangban álló, szelle-
mi, lelki szükségleteiknek megfelelő, korosztályok szerinti 
bontásban találjunk szabadidős elfoglaltságokat, a Konfe-
renciával együttműködve.

Eredményeink: számos Waldorf intézmény gyakorlatát fel-
térképezve összeállítottunk egy anyagot, mely iskolánkban 
is elősegítheti különféle délutáni foglalkozások szervezését 
és lebonyolítását.

Terveink erre a tanévre: a Konferenciával együttműködve 
áttekintjük a foglalkozások megvalósításának lehetőségeit, 
szükségleteit.

ÜNNEPEK MUNKACSOPORT
Célunk egy mindenki számára elérhető tudásbázis az intéz-
mény ünnepeivel, azok szervezésével kapcsolatban. Szeret-
nénk gördülékenyebbé tenni a tapasztalatok átadását az 
évfolyamok között, az aktuális szervezésekkel kapcsolatos 
iskolaszintű kommunikációt.

Terveink erre a tanévre: pedagógusokkal és régi motoros 
szülőtársakkal létrehozzuk és mindenki számára elérhetővé 
tesszük az iskolai ünnepek szervezéséhez szükséges tudás-
bázist, valamint egy összefoglaló gyűjteményt az ünnepek 
szellemi hátteréről.

A Szülői Szekérbe, illetve a munkacsoportokba folyamatos 
a felvétel, bárki csatlakozhat, aki szeretne részese lenni az 
iskolaért dolgozó szülői csapatnak.

2014-ben csatlakoztunk a Fóti Waldorf csa-

patához. Fiunk, Zsombor, hatodik osztályos,  

Tornai Tünde osztályába jár.

Az iskolaválasztást háromnegyed 

évnyi intenzív keresés előzte 

meg. Olyan iskolát kerestünk, 

ahol a gyermekünk inspirá-

ló légkörben, az életkori 

sajátosságokat figyelem-

be vevő szemléletben,  

a lelkesedését megőrizve 

nevelkedhet, okosodhat. 

A Fóti Waldorf beváltotta  

a hozzá fűzött reményeket.

Számomra egyrészt nem volt 

kérdés, hogy egy Waldorf iskolában 

a gyermekek más minőségű és szemléletű ok-

tatásban részesülnek, mint egy hagyományos 

iskolában, másrészt az sem, hogy a szülők ré-

széről is más minőségű és mennyiségű közre-

működés az elvárás.

Az iskola minket, szülőket is észrevétlenül for-

mál és alakít. Waldorf-szülőnek lenni számomra 

lehetőség: lehetőség arra, hogy tudatosabb, ér-

zékenyebb, a világra és a változásokra 

nyitottabb emberré váljak.

Aktív szülőként a kezdetek-

től igyekeztem kivenni ré-

szemet a gyermekem osz-

tályát, később az egész 

intézményt érintő szerve-

zési, koordinálási és egyéb 

feladatokból.

Az elmúlt tanévben ehhez 

már szervezett keret is társult: 

létrejött az immár aktívan műkö-

dő Szülői Szekér, ahol hasonló gon-

dolkodású, hasonlóan tenni akaró, azonos ér-

tékeket valló szülőtársakkal dolgozunk azért, 

hogy gyermekeink az ország legjobb Waldorf 

iskolájában válhassanak gyermekekből fiatal 

felnőtteké.

BESZÁMOLÓ ÉS KITEKINTŐ AZ ÚJ KERÉK: RENÁTA 

Belépési nyilatkozat a Szekérbe

Támogatói nyilatkozat

munkacsoportba, tagság nélkül

mailto:rekacshorvath@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJxMAcEo_Z99RehHYS-Ocw63ezYhYVsWtdn5CelHpNHdcVXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvwbxdbXSJFOWGa6eUAdtMLMnFpPNrIEie1EUk-MAYzmEQvQ/viewform
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Felelős kiadó: Szülői Szekér | Munkacsoportvezető: Hojtsy Lívia | Kapcsolat: SzuloiSzeker@fotiwaldorf.hu

Mi változik az idei tanévben, hogyan működik a suli irányítása és miben érint minket az új 
közoktatási törvény? Többek között ezekről is beszélgettünk Bobák Orsolyával, iskolánk 
új igazgatójával.

ÚJ MEGBÍZOTT VEZETŐJE  
LETT INTÉZMÉNYÜNKNEK

Ötödik éve tanítasz angolt a gimnáziumban, nemrég  
pedig igazgatói kinevezést kaptál. Hogyan fér meg a két 
feladatkör együtt?

Február óta vagyok igazgató, akkor nevezett ki az Egye-
sület, amikor Fekete Andrea szülési szabadságra ment, 
és addig szól, amíg Andrea vissza nem tér. Októberben 
lesz két éve, hogy gimnáziumi igazgatóhelyettes lettem, 
és a szabályzatunk szerint a mindenkori igazgatóhelyet-
tes vállalja el a posztot az igazgató távollétében. Nyilván 
már előtte is megszaporodtak az igazgatással kapcsolatos 
teendők, de most sem egyedül én viszek mindent, csak 
nagyon apró-cseprő dolgok vannak, amikben egyedül dön-
tök. A Waldorf iskolákban a vezetés nem egyszemélyes, 
mert a Konferencia nagy jogkörrel rendelkezik, és van egy 
Igazgatótanácsunk is, aminek a működése nyitott, tehát 
aki vállalja az ezzel járó plusz feladatokat, az csatlakozhat. 
A tagok most Jármy Zsuzsa, Csajági Bertók Gyöngyi, Kóró 
Ági és Barna Gabi. Hetente gyűlünk,  mindenki hozza a 
gondjait a konferenciákról és együtt visszük a terheket, 
ha pedig szükséges, akkor tovább delegáljuk őket. Nálunk 
valamiért meghonosodott az igazgató elnevezés, de a 
Waldorf világban általában iskolaképviselőnek hívják 
ezt a posztot, ami kifejezőbb és nem is olyan ijesztő 
megnevezés.

Most három osztályban tanítok, a 8.-ban, a 10.-ben 
ahol mentor vagyok, és emelt szintű érettségire ké-
szítem fel a 12.-eseket.

Milyen változásokra lehet idén számítani?

Új, egységes csengetési rendszert vezettünk 
be, mivel az új épületben együtt lesz a gim-
názium, az alsó és középtagozat is, és 
zavarná a tanítást, ha gimisek más rend-
szerben tanulnának. A diákönkormány-
zat kérésére idén már a 11. osztályosok 
is járhatnak fakultációra. Még nagyobb 
helyhiánnyal küzdünk a korábbi évek-
hez képest, mivel középtagozatos lett 
mindkét kétosztályos évfolyam, és a 
nyelvi csoportbontások miatt még 
több teremre lenne szükség. Most 
megoldásként kipakoltuk a könyv-
tárat a folyosóra. 

Mennyiben érint minket az új 
közoktatási törvény, és mit 
kell tudnunk róla?

Röviden összefoglalva 
nem fog hátrányosan 
érinteni minket. A tör-

vény 30%-os eltérést enged meg az alaptantervtől, ami 
egy nehezen mérhető meghatározás, de nem kell változ-
tatnunk a tantervünkön. A törvény másik vitatott pontja  
a magántanulóságra vonatkozik: a státusz most csak akkor 
engedhető meg, ha az a gyermekvédelmi hatóság állásfog-
lalása szerint a tanuló számára előnyösebb. A Waldorfról 
mi úgy gondolkodunk, hogy ez a jelenlét iskolája, a Wal-
dorf pedagógia is arra törekszik, hogy az ide járó gyerekek  
a közösség részévé váljanak, ezért mi sem támogatjuk azt, 
hogy a gyerekek magántanulók legyenek. Nyilván vannak 
olyan egyedi esetek és kivételek, amikor a magántanulósá-
gon kívül nincs más megoldás.

Mindenkit máshogy érint meg a Waldorf mozgalom,  
te hogyan lettél Waldorfos?

Gödöllőn élek, 2 gyerekem van, és 13 évvel ezelőtt lettem 
Waldorfos szülő, amikor a nagyobbik a Gödöllői Waldorf 
ovit kezdte. Ő most 12.-es nálunk, a kisebbik lányom pedig 
nyolcadikos a Gödöllői Waldorf Iskolában. Valójában sosem 

volt kérdés, hogy milyen iskolában tanuljanak  
a gyerekeim. Angoltanári végzettségem 

van, nyelviskolában tanítottam, de 
mellette 6 évig dolgoztam Ikladon 
egy antropozófus beállítottságú 
szervezetnél, ami autista, értelmi 
fogyatékos és halmozottan sérült 
fiatal felnőttek számára jött lét-
re. Az intézményt Apostol Éva 
antropozófus gyógypedagógus 
alapította, Jakab Tibor, a ma-
gyarországi Waldorf mozgalom 
egyik meghonosítója járt hoz-

zánk esetmegbeszélésekre. 
Ebben a közegben egyre 

erősödött a Waldorf 
szemlélet iránti el-

kötelezettségem. 
Itt eleinte irodai 
háttérmunkával 
foglalkoztam, 
aztán négy 
évig vezettem 
a szervezet 
ke rá m i a m ű -

helyét. Amikor 
váltottam, éppen 

meg volt hirdetve 
itt egy angoltanári 

állás, és nem volt kér-
dés bennem: jöttem, és 

azóta is nagyon örülök, 
hogy itt vagyok.

INTÉZMÉNYI
ESEMÉNYNAPTÁR
OKTÓBER DECEMBERNOVEMBER

10.04.
Megemlékezés  

az aradi vértanúkról 
(gimnázium)

11.05.
Tájékoztató előadás  

a gimnáziumról

10.22.
Október 23-i  

megemlékezés  
(gimnázium)

12.07.
Adventi Bazár  

Paradicsomi játék

10.28–11.01.
Őszi szünet

11.08. 
Szent Márton-nap

12.01.
Adventi Kert

12.06.
Szent Miklós

12.19.
Utolsó tanítási nap11.18–22.

1. Próbaérettségi

11.14–15.
Nyílt nap  

a gimnáziumban
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AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA
Tanítási napokon: 7.30-16.00

AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE:
Bobák Orsolya – intézményvezető

Szamosi Andrea – óvodavezető

Csajági Bertók Györgyné – általános iskola igazgatóhelyettes

TITKÁRSÁG:
Iskolatitkár – Kertész Szilvia

Email: titkarsag@fotiwaldorf.hu

+36 27/537-304, +36 20/225-4942

EGYESÜLETI IRODA:
Egyesületi titkár – Tarsolyné Kovács Andrea

Email: egyesulet@fotiwaldorf.hu

+36 27/537-303, +36 20/584-4071

Gazdasági vezető – Molnár-Sáska Rita

Ügyfélfogadási idők
Hétfőn: 8.00-16.00

Kedden az iroda zárva tart!

Szerdán: 8.00-16.00

Csütörtökön: 8.00-16.00

Pénteken az iroda zárva tart!

Pénztári be- és kifizetés ügyfélfogadási napokon: 

8.00-15.30-ig.

Iskolai szünetekben szerdán:

8.00-16.00

Felelős kiadó: Szülői Szekér | Munkacsoportvezető: Hojtsy Lívia | Kapcsolat: SzuloiSzeker@fotiwaldorf.hu

mailto:titkarsag@fotiwaldorf.hu
mailto:egyesulet@fotiwaldorf.hu

